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 Dojazd  
 
 Komunikacja miejska  
Osobom podróżującym za pomocą komunikacji miejskiej zalecamy skorzystanie z przystanku 
tramwajowego oraz autobusowego Aleje Marcinkowskiego (200 m). Utrudnieniem dla osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich, w obrębie całego Starego Rynku, może być 
brukowana nawierzchnia. 
 
 Samochód 
Obiekt nie posiada własnego parkingu. Istnieje możliwość zaparkowania na miejscach 
parkingowych w pobliżu budynku (parking miejski) lub podjechania samochodem 
bezpośrednio pod obiekt. 
 

 Budynek 
Multimedialne makiety dawnego Poznania zlokalizowane są w podziemiach klasztoru O.O. 
Franciszkanów na Górze Przemysła. Przestrzeń w obiekcie obejmuje jedno piętro, na które 
składają się dwa poziomy, pomiędzy którymi znajdują się schody (kilka stopni).  
 

 Główne wejście 
Do budynku prowadzą schody (kilkanaście stopni).   
 

 Punkt Informacji 
Wszelkie potrzebne informacje oraz pomoc można uzyskać w kasie biletowej, znajdującej  
się w holu. Osoby niesłyszące mogą porozumiewać się z pracownikiem poprzez pismo.  

 

 Przestrzeń wystawowa 
 
 Osoby z niepełnosprawnością ruchową 
Wszystkie przejścia występujące wewnątrz mają powyżej 90 cm szerokości, a przestrzeń jest 
wystarczająca do poruszania się wózkiem inwalidzkim. Całość wystawy można obejrzeć  
z pozycji siedzącej. Dostęp do budynku wymaga wniesienia wózka po schodach. 
 
 Osoby niesłyszące i niedosłyszące 
Osoby niesłyszące z treścią ekspozycji mogą zapoznać się przed wejściem na pokaz.  
 
 Osoby niewidome i niedowidzące 
Dysponujemy makietą Starego rynku w skali 1:100 przygotowaną z myślą o osobach 
niewidomych. Modele wykonane są metodą wypukłą i posiadają opisy w alfabecie Braille’a. 
Dla osób niewidomych wstęp jest bezpłatny. Godziny pokazów – do uzgodnienia. 
 
 Odwiedzający z dziećmi 
Obiekt jest nastawiony na obsługę rodzin z dziećmi. 
 
 Osoby starsze 
Obiekt jest przystosowany do odwiedzania przez osoby starsze, są dostępne miejsca  
do odpoczynku. 
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 Obsługa 
Jesteśmy przygotowani do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Oferujemy niezbędną 
pomoc, aby zwiedzanie odbywało się w jak najdogodniejszych dla Państwa warunkach. 

 

 Bilety i grupy 
Grupy powyżej 20 osób z niepełnosprawnością, wraz z ich opiekunami, uprawnione są  
do wykupienia biletu ulgowego. Dzieci obowiązują bilety ulgowe. 


